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▶ Kun haluat ay-kurssille KUN HALUAT AY-KURSSILLE:

• Järjestä vapautusta työstäsi.

• Kysy omasta ammattiliitostasi mahdollisuuksistasi osallistua, ts. korvaako liittosi 
kurssikustannukset ja palkattoman ajan (opintovapaan).

• Tarkista mahdollisuus työnantajan tukeen, jos toimit luottamusmiehenä,  
työsuojelutehtävässä, puheenjohtajana tai muussa yhteistoimintaan liittyvässä 
tehtävässä.

• Pyydä kurssihakemuslomake opistosta, liitostasi, ammattiosastosi edustajalta  
tai poimi se verkkosivuiltamme.

• Lähetä hakemuksesi liittoosi hyvissä ajoin – mielellään kuukautta aiemmin  
– ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

• Jos ilmoittautumisaika on päättynyt, kysele silti osallistumismahdollisuuksiasi.
 
 
Omasta liitostasi saat tietää kursseille hakeutumisesta sekä mitkä kurssit ovat sopimuskursseja, yhteistä 
koulutusta tai järjestökursseja.

Lisätietoja myös opiston kurssisihteereiltä:
Riitta Karjalainen, puh. 09 276 2748, riitta.karjalainen@kio.fi 
Saila Lehtinen, puh. 09 276 2749, saila.lehtinen@kio.fi 
Heidi Sirén, puh. 09 276 2739, heidi.siren@kio.fi 

Kiljavan opiston kurssit löytyvät netistä osoitteessa www.kio.fi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Yhteystiedot ja ajo-ohjeet AlkuunVoionmaan koulutuskeskus Kokous-, koulutus- ja virkistyspalvelut

KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2019

mailto:riitta.karjalainen%40kio.fi?subject=
mailto:saila.lehtinen%40kio.fi?subject=
mailto:heidi.siren%40kio.fi?subject=
www.kio.fi


Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.

KURSSIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ  
• Alueellinen koulutus
• Ammatillinen koulutus
• Ammattiosaston tilin/toiminnantarkastajien kurssi
• Atk-kirjanpidonkurssi yhdistyksille – NettiTaseri-ohjelma
• Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnot Humakissa 
• Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi
• Haastavat vuorovaikutustilanteet
• Henkilöstöedustajan oma hyvinvointi ja jaksaminen
• Henkilöstökoulutus – SAK:n Kehittämiskeskus 
• Hotelli Kiljavanranta – kokous-, koulutus- ja  

virkistyspalvelut
• Humanistinen ammattikorkeakoulu – pääkaupunkiseudun 

alueyksikkö, Nurmijärven kampus
• Johdatus yritystalouteen
• Järjestöaktiivin osaaminen
• Korttikoulutukset
• Kuukauden kurssi
• Luontoalan ammattitutkinto:  

erä- ja luonto-oppaan osaamisala
• Luottamusmiehen oppimispolku
• Luottamusmiehen työsuojelutieto 
• Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien yhteinen 

täydennyskoulutus
• Luottamusmiesten jatkokurssi
• Luottamusmiesten peruskurssi
• Maanrakennusmittauksen kurssi
• Maarakennusalan ammattitutkinto

• Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
• Matkailualan turvallisuuspassi
• Matkailupalvelujen ammattitutkinto
• Media-alan ammattitutkinto – audiovisuaalisen viestinnän 

osaamisala ja valokuvauksen osaamisala
• Minä ja työyhteisöni muutoksessa – työpsykologian kurssi 
• Neuvottelutaidon kurssi
• Paikallinen sopiminen 
• Palokatkoasentajien henkilösertifikointikoulutus
• Produktivitet och välfärd: kompletteringskurs för  

förtroendevalda 
• Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi 
• Pääluottamusmiesten täydennyskurssi
• Rakennusmittauksen opinnot
• Rakennusmittauksen peruskurssi  
• Rakennustuotealan ammattitutkinto
• Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi
• Seniorikurssit
• Talonrakennusalan ammattitutkinto
• Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
• Taloudenhoitajien peruskurssi
• Taloudenhoitajien täydennyskurssi
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
• Tee helposti diaesitys
• Tietotekniikasta ilo ja hyöty
• Tilaus- ja viikonloppukurssit
• Toimivat ja terveelliset työajat

• Tuottavuus ja hyvinvointi:  
luottamusmiesten täydennyskurssi 

• Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi 
• Tv- ja radioesiintyminen
• Työ ja henkinen hyvinvointi
• Työhyvinvointi
• Työhyvinvointikorttikoulutus
• Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden  

täydennyskurssi 
• Työoikeuden peruskurssi
• Työoikeuden täydennyskurssi
• Työsuojeluedustajan osaaminen ja koulutuspolku
• Työsuojelulainsäädännön kurssi 
• Työsuojelun jatkokurssi
• Työsuojelun peruskurssi
• Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla
• Työturvallisuuskorttikouluttajien täydennyskoulutus
• Työturvallisuuskorttikoulutus
• Voionmaan koulutuskeskus – kurssitarjonta
• Välineosaaminen
• Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta: 

työsuojelun täydennyskurssi
• Yksityisyyden suoja ja työelämä
• Yritys ja yhteisö muutoksessa – yhteistoimintatiedon kurssi
• Yritystalouskurssi
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SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry
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HAKEMINEN KURSSILLE
Kiljavan opiston kursseista valtaosa on suunnattu erilaisissa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävissä toimiville. Monelle kurssille 
voivat kuitenkin hakea opiskelemaan muutkin. Tässä esitteessä kurssit on valinnan helpottamiseksi ryhmitelty oppimispolkuina. Sisällysluettelo 
toimii samalla kurssiopasteena. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua valinnaisesti tietyille lyhytkursseille.

Esimiehet ja henkilöstöhallinto
Opiston kursseille voivat osallistua myös yritysten ja julkisyhteisöjen esimiehet  
ja henkilöstöhallinnon edustajat. 

Kurssikustannusten korvaaminen
Omasta liitostasi saat tietää, mitkä kurssit ovat sopimuskursseja, mitkä yhteistä kou-
lutusta tai järjestökursseja.

 
Kurssihakemuksen reitti       
Kurssit täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa huolehtia siitä, että
kurssihakemus kulkee ajoissa – mielellään kuukautta ennen – eteenpäin liittoosi. 

Lisätietoja 
Lisätietoa saat oman liittosi koulutusvastaavalta tai opiston kurssisihteereiltä: 
Riitta Karjalainen, puh. 09 276 2748, riitta.karjalainen@kio.fi 
Saila Lehtinen, puh. 09 276 2749, saila.lehtinen@kio.fi 
Heidi Sirén, puh. 09 276 2739, heidi.siren@kio.fi

Ammatilliset kurssit
koulutuskoordinaattori Pauliina Saarinen,  
puh. 09 276 2778, pauliina.saarinen@kio.fi

Opiston vaihde, puh. 09 276 251 
Sähköposti: kiljavan_opisto@kio.fi 
Opiston kotisivut: www.kio.fi

Kuljetus Helsinki-Vantaa lentokentältä
Kiljavan opisto järjestää maksuttoman kuljetuksen Helsinki-Vantaa lentokentältä 
Kiljavan opistolle. Kuljetus toteutuu, jos ilmoittautuneita on 3. Kyytiin mahtuu 7 hen-
kilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuljetus on tarkoitettu lentokoneella saapuville. 
Kerromme kurssille tulijoille käytännön järjestelyistä vielä tarkemmin kutsutiedot-
teessamme.

Kurssin peruutusehdot SAK:n suosituksen mukaan
Ilmoittautuminen kurssille on sitova
Jos et pakottavan esteen vuoksi voi osallistua kurssille, ilmoita siitä mahdollisimman 
pian Kiljavan opistolle, puh. 09 276 251 (vaihde) tai kiljavan_opisto@kio.fi.
Peruuttamatta jätetystä paikasta perimme maksun (50 €) kurssilaiselta. Peruutusmak-
sua ei peritä, jos kurssilaisella on esittää lääkärintodistus tai muu todiste esteestä. 
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Tilaus- ja viikonloppukurssit sekä alueellinen koulutus 
Voit tilata Kiljavan opistosta erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Tällöin kurssien sisältö 
räätälöidään yhdessä tilaajan toivomusten mukaan. Yleisessäkin tarjonnassa olevia 
kursseja voit tilata esim. liitolle tai yritykselle parhaiten sopivana aikana. Olemme 
valmiita avustamaan myös muualla kuin opistolla järjestettävän koulutuksen suun-
nittelussa ja toteuttamisessa. 
Ammattiosastot voivat tilata opistosta esimerkiksi kaksi- tai kolmipäiväisiä toimin-
tansa kehittämiseen liittyviä kursseja. Kurssit voivat liittyä mm. yhteistoimintaan työ-
paikalla, paikalliseen sopimiseen ja työlainsäädäntöön. Ne voivat liittyä kunnalliseen 
vaikuttamiseen, ammattiosaston toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen, tietotek-
niikkaan, työsuojeluun, työyhteisön kehittämiseen ja kriisien hallintaan, kokous- ja 

neuvottelutoimintaan, virkistykseen ja voimavaroihin tai muuhun toiminnan kannalta 
ajankohtaiseen aiheeseen.
Opisto tarjoaa koulutusta myös yrityksille. Meillä on erityisosaamista ennen kaikkea 
turvallisuuteen, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koulutus lähtee 
aina yrityksen tarpeista ja se muokataan yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa.

Tilaus- ja viikonloppukurssien tarjouspyynnöt
Kiljavan opistolta, puh. 09 276 251 tai kiljavan_opisto@kio.fi
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Humanistinen ammattikorkeakoulu
– pääkaupunkiseudun alueyksikkö, Nurmijärven kampus 

Kiljavan opiston tiloissa toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Nur-
mijärven kampus, joka on osa Humakin pääkaupunkiseudun alueyksikköä. Nur-
mijärven kampuksella järjestetään yhteisöpedagogikoulutusta päiväopetuksena 
ja monimuoto-opiskelu tapahtuu ensisijaisesti Humakin Helsingin toimipisteessä.
Yhteisöpedagogit työskentelevät järjestö- ja nuorisotyössä sekä laajasti erilaisissa 
yhteisöjen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Yhteisöpedagogin (AMK) -tutkin-
toon johtavan koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja päiväopetuksena kou-
lutus kestää 3,5 vuotta. Tutkinnon voi opiskella myös monimuoto-opiskeluna, jos 
hakijalla on riittävä alan työkokemus ja hyväksi luettavia amk-opintoja suoritettuna. 
Monimuoto-opiskelija suorittaa 60–150 opintopistettä ja opintojen kesto on 1–3 
vuotta. Monimuotokoulutus järjestetään verkkopainotteisina opintoina ja siihen 
kuuluva lähiopetus pidetään Helsingissä.
Humakin yhteisöpedagogikoulutusta on profiloitu siten, että perinteisen järjestö- ja 
nuorisotyöpainotuksen lisäksi valittavissa on työyhteisön kehittämiseen tai seikkai-
lukasvatukseen painottuvat koulutukset. Työyhteisön kehittäjäkoulutuksessa tarkoi-
tuksena on perehtyä monipuolisesti työyhteisön toimintaan vaikuttaviin asioihin ja 
etsiä yhteisöllisyyttä ja luottamusta kehittäviä ratkaisuja eri työyhteisöjen tarpeisiin. 
Työyhteisön kehittäjäkoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja siihen liittyvä 
lähiopetus järjestetään Helsingissä. Työyhteisön kehittäjäkoulutukseen kuuluvia 
opintojaksoja voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.
Seikkailukasvatuksen koulutus järjestetään Humakin Nurmijärven kampuksella. Sii-
hen kuuluvat englannin kielinen tutkintotavoitteinen Adventure Education -koulutus 
sekä aihepiiriin kuuvia eri tasoisia suomen kielisiä erikoistumisopintoja.
Humak tarjoaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joissa kuka tahansa 
voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintojaksoja. Kun opiske-
lija on suorittanut 60 opintopistettä yhteisöpedagogin amk-tutkintoon kuuluvista 

opinnoista eli niin sanotut väyläopinnot, voi hän hakea monimuoto-opiskelijaksi 
yhteisöpedagogikoulutukseen erillishaussa. Avoimen amk:n opinnoista saa etua 
myös haettaessa yhteisvalinnassa monimuoto-opintoihin.
Kiljavan opisto ja Humak ovat sopineet yhteistyöstä siten, että Kiljava opistossa suo-
ritettuja kursseja voidaan hyväksilukea yhteisöpedagogikoulutuksessa ja erityisesti 
työyhteisön kehittäjäopinnoissa. Suositeltuna vaihtoehtona pyrkiä kohti ammatti-
korkeakoulututkintoa on hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoihin 
ja sen jälkeen joko yhteisvalinnan tai erillisvalinnan kautta tutkinto-opiskelijaksi.

www.humak.fi
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LUOTTAMUSMIEHEN OPPIMISPOLKU

Luottamusmies on työyhteisön ja ammattiliiton avainhenkilö. Luottamusmie-
hen keskeistä työsarkaa työpaikalla ovat yhteistoiminta ja työsuhteen ehdot. 

Luottamusmiehen tehtäviä työpaikalla ovat:
• työehtojen valvonta ja kehittämien
• erimielisyyksien ratkaiseminen ja neuvotteluvoiman ylläpito
• työpaikkatoiminnan kehittäminen
• jäsenhankinta ja ammattiyhdistystoimintaan perehdyttäminen.

Perustehtävissään luottamusmies tarvitsee monenlaista osaamista. 
Näitä ovat:
• oikeudellinen ajattelu ja työoikeuden sekä työehtosopimusten hallitseminen
• neuvottelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• yritystoiminnan tunteminen
• tiedonhaku ja -käsittely
• yhteisten tavoitteiden asettamisen ja visioinnin taito
• ammattiyhdistys- ja järjestöosaamisen sekä yhteiskunnallisen  

vaikuttamisen perusteet.

Koulutusvalintojesi helpottamiseksi olemme ryhmitelleet Kiljavan kurssit luottamus-
miehen oppimispolun mukaisesti (kaavio). Peruskoulutus koostuu luottamusmiesten 
perus- ja jatkokurssista. Monipuolinen luottamusmiehen täydennyskoulutuksemme 
antaa valmiuksia päivittää osaamista ajankohtaisteemoissa ja syventää edelleen 
peruskoulutuksessa opittua. 
Luottamusmiesosaamisen lähtökohtana on positiivinen ja aktiivinen asenne sekä 
vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa. Tarjoamme innostavan ja pitkäjänteisen 
oppimisympäristön, jossa voit kehittää ja syventää luottamusmiestaitojasi. Jokai-
sella kurssilla suunnitellaan kurssilaisen omista lähtökohdista seuraavien kurssien 
oppimispolkua.

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.

• Oma  
jaksaminen

• 
• Työpsykologia

• 
• Työsuojelu- 

kurssit

• Yrityksen  
toimintaympäristö

• 
• Yritystalous- 

kurssi
• 
• 

• Työoikeuden  
kurssit

• 
• Paikallinen  
sopiminen

• 
• Yhteistoiminta

• 

• Neuvottelutaito
• 

• ATK-taidot
• 

• Esiintymis- 
taidot

Luottamusmiehen koulutus- ja oppimispolku 

Työelämä, hyvinvointi 
ja yhteiskunta

Yrityksen  
toimintaympäristö

Yhteistoiminta  
ja työlainsäädäntö

Toiminnan  
työkaluja

Täydentävä koulutus

• LUOTTAMUSMIEHEN PERUSKOULUTUS
• Kuukauden kurssi

• Luottamusmiesten jatkokurssi
• Luottamusmiesten peruskurssi

Esimerkki:



Peruskoulutus
LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI  
Kurssi on tarkoitettu uusille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja ammattiosas-
tojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi myös kaikille, joita kiinnos-
taa työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kehittäminen.

Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen ja -tietojen oppiminen. 
Tavoitteena on myös luottamusmiehen tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen sekä 
oikeuksien tiedostaminen, mikä auttaa selviytymään työpaikan ongelmatilanteissa.

Avainsisältöjä:
• luottamusmiehen perustehtävät ja verkostot
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu (liittokohtaisilla)
• yhteistoimintamenettely 
• neuvottelutoiminnan perusteet
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus
• luottamusmieheksi kehittyminen
• ammattiyhdistysliikkeen merkitys ja tulevaisuus.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

Kurssiajat
28.01.-01.02. AKT
04.02.-08.02. SEL
07.02.-08.02. AKT/Matkatoimistot
11.02.-15.02. PAPERI
18.02.-22.02. Yleinen kurssi (Oulu)
11.03.-15.03. SMU
11.03.-15.03. SÄHKÖ

01.04.-05.04. Yleinen kurssi (Kuopio)
08.04.-12.04. PAPERI (Oulu)
06.05.-10.05. Yleinen kurssi
20.05.-24.05. SEL
03.06.-07.06. AKT
16.09.-20.09. AKT
23.09.-27.09. SÄHKÖ

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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LUOTTAMUSMIESTEN JATKOKURSSI (5 + 5 päivää) 
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiesten peruskurssin käyneille tai muutoin perustie-
dot luottamusmiestoiminnasta omaaville luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, 
ammattiosastojen puheenjohtajille tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoiminnasta 
kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa ja työ-
elämän pelisääntöjä koskevia taitoja. Kurssi parantaa valmiuksia kehittää työyhtei-
söä, ammattiyhdistysliikettä ja yhteiskuntaa sekä luottamusmiehen asemaa näissä 
ympäristöissä.

Avainsisältöjä:
• kokemukset luottamusmiestoiminnasta
 - toiminnasta oppiminen
 - toimintamahdollisuuksien lisääminen 
• työsopimuslain keskeiset pykälät
• yhteistoimintalain keskeiset pykälät
• työehtosopimuksen säädökset
• luottamusmiehen vaikuttaminen, esiintyminen ja viestintä
• neuvottelutaito
• luottamusmiehen työsuojeluyhteistoiminta
• luottamusmies työyhteisön kehittäjänä
• luottamusmiehen arvostus ja merkitys
• yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ammattiyhdistystoiminnan kehittäminen
• välitehtävä (etätehtävä)
• omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot.
 
Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

Kurssiajat
25.03.-29.03. AKT 1. jakso
03.06.-07.06. AKT 2. jakso
20.05.-24.05. SMU 1. jakso
16.09.-20.09. SMU 2. jakso
23.09.-27.09. SÄHKÖ 1. jakso
28.10.-01.11. SÄHKÖ 2. jakso
07.10.-11.10. SEL 1. jakso

04.11.-08.11. SEL 2. jakso
07.10.-11.10. PAPERI 1. jakso
04.11.-08.11. PAPERI 2. jakso
21.10.-25.10. Yleinen kurssi 1. jakso
25.11.-29.11. Yleinen kurssi 2. jakso
28.10.-01.11. AKT 1. jakso
25.11.-29.11. AKT 2. jakso

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.

Yhteystiedot ja ajo-ohjeet AlkuunVoionmaan koulutuskeskus Kokous-, koulutus- ja virkistyspalvelut

KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2019



KUUKAUDEN KURSSI (10 + 10 päivää)  
Kurssin kohderyhmänä ovat peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedus-
tajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat. Kurssi kuuluu mm. luottamushenki-
löiden seitsemän viikon peruskoulutuskokonaisuuteen.
Kuukauden kurssi syventää peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä 
ja ammattiyhdistysliikkeestä. Kurssi auttaa laajentamaan näkökulmia luottamus-
henkilöiden toimintaan ja rooleihin muuttuvassa työelämässä. Kurssin erilaisten 
työtapojen ja kirjallisten- ja esiintymisharjoitusten myötä kurssilaiset parantavat 
monipuolisesti viestintätaitojaan. Osallistuja saa siten paljon välineitä ja rohkaisua 
paikallisen toiminnan kehittämiseen.
Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja väli-
tehtäviä. Tehtävät liittyvät oman toimintaympäristön kehittämiseen.   

Avainsisältöjä:
• nykytodellisuuden ymmärtäminen
• historiasta oppiminen
• hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros
• globalisaatio ja sen vaikutukset
• työehtosopimusjärjestelmä
• paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys
• hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan tavoitteet
• ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä
• keskustelevan demokratian edistäminen
• työelämän inhimillistäminen
• innostamisen taidot ja sitoutuminen.

Kurssiajat
06.05.-17.05. Yleinen kurssi 1. jakso
02.09.-13.09. Yleinen kurssi 2. jakso

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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Täydentävä koulutus

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI:  
LUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI
Kurssin tavoitteena on tukea luottamusmiehen toimintaa työpaikan aktiivisena kehit-
täjänä ja antaa hänelle välineitä ja valmiuksia hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan edis-
tämiseen työpaikalla.

Kurssiajat
04.04.-05.04. AKT/Matkatoimistot
08.04.-12.04. SEL
09.04.-10.04. SMU/FSU Produktivitet och välfärd: kompletteringskurs för  
 förtroendevalda (kurssi on kaksikielinen, Helsinki)
13.05.-14.05. Yleinen kurssi
19.09.-20.09. AKT/Matkatoimistot
22.10.-23.10. SMU/FSU Produktivitet och välfärd: kompletteringskurs för  
 förtroendevalda (kurssi on kaksikielinen, Helsinki)
28.11.-29.11. AKT/Matkatoimistot (Tampere)

 

LUOTTAMUSMIEHEN TYÖSUOJELUTIETO

Kohderyhmä
Luottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat ja yt-neuvottelukuntien jäsenet 
ja muut työsuojelusta kiinnostuneet.

Tavoite
Tavoitteena kurssilla on oppia hyödyntämään työsuojelunäkökulmaa ja -lainsäädäntöä 
työpaikan yhteistoiminnassa ja neuvotteluissa. Tavoite on luoda ymmärrystä työsuoje-
lutoiminnan tavoitteista ja merkityksistä työpaikan turvallisuuden ja tuottavuuden 
suhteen.

Avainsisältöjä:
• työsuojelun peruskäsitteet
• työnantajan ja työntekijöiden velvoitteet työntekijöiden turvallisuuden, 

terveellisyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi
• työsuojeluyhteistyö
• työsuojelulainsäädännön tärkeimmät pykälät
• yhteistyön kehittäminen työsuojeluihmisten ja luottamusmiesten välillä.

Kurssiajat
02.09.-03.09. Yleinen kurssi
26.11.-27.11. PAM

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN TÄYDENNYSKURSSI 

Koulutus on suunnattu pääluottamusmiehille, jotka eivät ole muutamaan vuoteen 
käyneet kursseilla tai joilla on vaikeuksia tehtäviensä tärkeysjärjestyksen, oman 
jaksamisensa ja ajankäyttönsä kanssa.
Tavoitteena on lainsäädännön muutoksien huomioiminen luottamusmiehen teh-
tävässä sekä uuden toimintainnon herättäminen että pääluottamusmiehen roolin 
ymmärtäminen tulevaisuuden näkökulmasta.

Avainsisältöjä:
• luottamusmiehen perusasioiden kertaus
• pääluottamusmiehen erityinen rooli ja tehtävät
• tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät
• ajankäytön riittävyys
• yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolvenvaihdos
• ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset.

Kurssiaika
06.05.-08.05. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TYÖSUOJELUEDUSTAJAN OSAAMINEN JA KOULUTUSPOLKU
Työsuojeluedustajien keskeinen tehtävä on työn turvallisuuden ja terveellisyyden 
sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla. Työsuojeluedustajan 
tehtäviä työpaikalla ovat:
• työympäristön ja työolojen parantaminen
• työolojen valvonta ja kehittäminen
• yhteistyön kehittäminen 
• työn vaarojen ja riskien selvittäminen ja arviointi
• työsuojeluongelmien järjestelmällinen käsittely yrityksessä
• ihmisen huomioiminen työn ja työympäristön suunnittelussa.

Työsuojelutehtävässä onnistuminen vaatii monenlaista osaamista. 
Työsuojeluedustajan keskeinen osaaminen:

• työsuojelulainsäädännön hallitseminen
• työn ja työympäristön sekä yrityksen tuntemus
• työn keskeisten kuormitustekijöiden tunteminen
• työn haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiskyky 
• yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työkykyä ylläpitävän toiminnan 

tiedostaminen
• yhteisten työsuojelutavoitteiden asettamisen taito
• neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteistyön merkityksen sisäistäminen.

Työsuojeluedustajan osaamisen perusteet voit opiskella työsuojelun perus- ja jatko-
kurssilla. Työsuojeluedustajan täydennyskoulutukseksi olemme suunnitelleet kurssi-
valikon, joka laajentaa peruskoulutuksessa opittuja asioita. Täydentävää koulutusta 
ovat esim. kurssit Riskien hallinta työssä, Työsuojelulainsäädäntö sekä Ergonomia. 
Opiston koulutustarjonnasta voit opiskella myös luottamusmiehen ja työsuoje-
luedustajan yhteisiä koulutuksia. Näillä kursseilla opiskellaan usein aihepiiriltään 
rajattua teemaa tai aihetta syvällisemmin tietystä näkökulmasta. Tällaisia teemoja 
ja aihepiirejä ovat esim. työoikeus, työ ja henkinen hyvinvointi sekä toimivat ja 
terveelliset työajat.
Työhyvinvoinnin osaamista voit täydentää valikkoon ”Työhyvinvointi” valituilla kurs-
seilla. Jos koet, että neuvotteluvalmiuksissasi on kehittämisen varaa, voit osallistua 
Neuvottelutaidon kurssille. 
Väline- ja viestintäosaamista voit kartuttaa mm. tietotekniikaan sekä vuorovaiku-
tukseen liittyvillä kursseilla.
Työsuojeluedustajan osaamisen lähtökohtana on positiivinen ja aktiivinen toimin-
ta-asenne sekä vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa. Tämä onnistuu sitä parem-
min, mitä paremmin tunnet itseäsi ja omia voimavarojasi. Koulutus kannattaa aina!

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.

Työoikeudesta  
paikalliseen sopimiseen

Osaaminen ja  
työhyvinvointi

Turvallisuuslinja

Työsuojelulainsäädäntö

 Työoikeus

Paikallinen sopiminen

Työ ja henkinen hyvinvointi

Toimivat ja  
terveelliset työajat

Henkilöstöedustajan  
oma hyvinvointi ja jaksamien

Neuvottelutaito

Riskien hallinta työssä

Ergonomia

Yksintyöskentelyn 
turvallisuus ja 

väkivallan hallinta

• TYÖSUOJELUN PERUSKOULUTUS
• Työsuojelun jatkokurssi
• Työsuojelun peruskurssi

Täydentävä koulutus

TYÖSUOJELUEDUSTAJAN KOULUTUSPOLKU 

Esimerkki:
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Peruskoulutus

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI 

Kurssi on tarkoitettu työpaikoilla työsuojelutehtävissä toimiville edustajille sekä 
luottamusmiehille.
Kurssin tavoitteena on selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja perehtyä toi-
mintaa ohjaaviin säädöksiin. Kurssilla tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä 
työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin.  Kurssilla saadaan perustiedot myös 
työn ja terveyden vuorovaikutuksesta sekä työhön liittyvistä kuormitustekijöistä.

Avainsisältöjä:
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet, tavoitteet ja työhyvinvoinnin 

merkitys 
• työsuojelutehtävissä toimivien henkilöiden tehtävät, oikeudet ja 

velvollisuudet 
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• ennakoiva työsuojelutoiminta ja vaarojen arviointi
• tapaturma-ajattelu ja jälkivalvonta
• toimialakohtaiset erityiskysymykset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

Kurssiajat
28.01.-01.02. AKT
11.02.-15.02. SEL
18.02.-22.02. Yleinen kurssi (Oulu)
11.03.-15.03. SÄHKÖ
01.04.-05.04. Yleinen kurssi (Kuopio)
13.05.-17.05. Yleinen kurssi
16.09.-20.09. AKT 

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI (5 + 5 PÄIVÄÄ)
 
Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneille 
työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille.
Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaa-
mista sekä ohjata näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa yhteistyössä 
kehittävään toimintaan. Työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvoin-
tia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

Avainsisältöjä:
• työsuojelun tavoitteet työssä
• hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja 

työsuojeluyhteistoiminnan kehittämisessä
• työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
• työkyky ja ikääntyminen
• työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• työtapaturmat ja niistä oppiminen
• työnopastus ja sen kehittäminen
• riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka ovat yhteydessä oman työpaikan 
kehittämistoimintaan.
Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.  

Kurssiajat
11.02.-15.02. PAM 1. jakso
01.04.-05.04. PAM 2. jakso
25.03.-29.03. AKT 1. jakso
03.06.-07.06. AKT 2. jakso
08.04.-12.04. SEL 1. jakso
20.05.-24.05. SEL 2. jakso
13.05.-17.05. Yleinen kurssi 1. jakso
02.09.-06.09. Yleinen kurssi 2. jakso
26.08.-30.08. PAM (Tampere) 1. jakso
30.09.-04.10. PAM (Tampere) 2. jakso
28.10.-01.11. AKT 1. jakso
25.11.-29.11. AKT 2. jakso

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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Täydentävä koulutus
TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI: TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille.
Kurssin tavoitteena on työsuojelutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tar-
koituksena on tehostaa työsuojeluedustajien toimintaa ja osaamista työpaikan 
kehittäjinä. Lisäksi kurssi antaa välineitä muutoksen, työhyvinvoinnin ja yhteistoi-
minnan hallintaan sekä valmiuksia työsuojelun kytkemiseen muuhunkin toimintaan, 
kuten tuottavuuteen.

Avainsisältöjä:
• muuttuva työ, muuttuva työsuojelu ja muuttuva lainsäädäntö
• työsuojelun, työympäristön ja työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen
• työhyvinvointi muutoksessa
• muutoksen hallinta
• työsuojelun toimintaohjelma, työsuojelutoiminnan kehittäminen ja 

työpaikkakohtaiset kehittämisohjelmat

Kurssiaika
12.09.-13.09. Yleinen kurssi

TYÖSUOJELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käynneille työsuojeluval-
tuutetuille, -asiamiehille ja -toimikunnan jäsenille sekä työsuojelupäälliköille, että 
muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana oleville. 
Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uudistaa työsuojelutoimintaa työpaikalla. 
Tämä tarkoittaa työpaikan turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja työsuojelutoimin-
nan kytkemistä jokapäiväiseen työhön. Työturvallisuuden kehittäminen tapahtuu 
työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta sekä suunnitelmallisen 0-tapaturma 
ajattelun myötä. 

Avainsisältöjä:
• yritystoiminnan ja työsuojelutoiminnan yhteys
• turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskulttuuri
• turvallisuustoiminnan organisointi ja käytännön työsuojelutoiminta
• työsuojeluorganisaation merkitys ja tehtävät
• riskien hallinnasta 0-tapaturmaan
• työsuojelutoiminnan suunnittelu.
Kurssiin liittyy ennakkotehtävä, joka on yhteydessä työpaikan kehittämistoimintaan.

Kurssiaika
19.11.-20.11. PAM (Helsinki)

 
RISKIEN HALLINTA TYÖSSÄ: TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä 
muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.
Tavoitteena on oppia ennakoivan työturvallisuustyön keskeiset tekijät ja riskien hal-
lintamenetelmien käyttäminen. Kurssilainen oppii hyödyntämään riskien arviointia 
työn turvallisessa tekemisessä sekä työn suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on, 
että opiskelija saa uusia keinoja työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla. Kurs-
sin sisältö pohjautuu myös käytännön turvallisuusajatteluun ja siitä oppimiseen.

Avainsisältöjä:
• turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus
• vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja merkitys
• riskien arviointi eri menetelmillä
• turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet
• riskien hallinta turvallisuussuunnittelussa
• esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet.

Kurssiaika
09.09.-11.09. Yleinen kurssi
 

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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ERGONOMIA: TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI
Kurssi on tarkoitettu työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon edustajille, jotka tarvitsevat 
työn ja työympäristön kehittämisessä tai työn suunnittelussa tietoa ihmisen työ- ja 
toimintakyvystä, osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Kurssilla perehdytään siihen, 
mitä on huomioitava ihmisen, tekniikan ja organisaation yhteensovittamisessa työ-
elämässä.
Kurssin tavoitteena on selvittää ihmisen ominaisuuksia, kuten fyysistä toimintaa, 
ulottuvuutta, mutta myös havainnointia, muistamista ja päätöksentekoa sekä työhön 
liittyviä kehittämistarpeita.

Avainsisältöjä:
• ergonomian osa-alueet: fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia
• ergonomian yhteys työkykyä ylläpitävään toimintaan
• työn kuormittavuuden analysointi
• työn sekä työolojen kehittämiskohteiden tunnistaminen
• ergonomia suunnittelussa ja osallistavan suunnittelun periaatteet.

Kurssiaika
12.09.-13.09. Yleinen kurssi

YKSINTYÖSKENTELYN TURVALLISUUS JA TYÖVÄKIVALLAN HALLINTA:  
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI

Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, luottamusmiehet ja muut henkilöstön 
edustajat sekä työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät työtehtä-
vissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.
Kurssin tavoitteena on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen ja erilaisten 
toimintamallien jalkauttaminen työpaikoille. Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat 
kartoittamaan ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin ja löytävät 
keinoja ehkäistä työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamal-
leja ja käytännön ratkaisuja. 

Avainsisältöjä:  
• yksintyöskentelyn ja väkivallanuhan tunnusmerkit
• työväkivallan luonne ja uhat
• yksintyöskentelyn erityispiirteet
• vastuut ja velvoitteet
• toimintaperiaatteet ehkäisyyn 
• tuki ja henkinen jälkihoito
• koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin.

Kurssiaika
21.10.-23.10. Yleinen kurssi

 

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN KURSSI  

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille 
ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.
Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja nii-
den valvonnasta työpaikalla. 

Avainsisältöjä:
• työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
• työturvallisuuslaki mm.
 - työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 - työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan uhka
• yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
• työsuojelun valvontalaki
• työtapaturma- ja ammattitautilaki
• työterveyshuoltolaki
• lakeja täydentävät asetukset.

Kurssiajat
19.03.-21.03. PAM (Helsinki)
09.09.-11.09. Yleinen kurssi

 

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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LUOTTAMUSMIEHEN JA TYÖSUOJELUEDUSTAJAN YHTEINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

TYÖOIKEUDEN PERUSKURSSI    

Kohderyhmänä ovat peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi 
sopii myös ammattiosastojen puheenjohtajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden normituntemusta ja itsenäistä toimin-
takykyä sekä valmiuksia ratkaista oikeudellisia kysymyksiä työpaikalla.

Avainsisältöjä:
• työoikeuden luonne, peruskäsitteet ja keskeiset periaatteet
• työsuhteen ehtojen määräytyminen ja niiden muuttaminen
• työsopimuslaki käytännössä
• yhteistoimintalaki ja -menettely
• työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

Työoikeuden peruskurssi luo perustan muille työoikeudellisille kursseille. Liittokoh-
taisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.

Kurssiajat
11.03.-15.03. PAM
06.05.-10.05. Yleinen kurssi
07.10.-11.10. SEL
28.10.-01.11. Yleinen kurssi

TYÖOIKEUDEN TÄYDENNYSKURSSI 

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.
Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja 
sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.  

Avainsisältöjä:
• työtapaturma- ja ammattitautilaki
• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
• työaikalaki ja vuosilomalaki
• työturvallisuusvastuut
• työelämän tietosuoja
• työrikokset
• työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.

Kurssiajat
25.03.-29.03. SEL
03.06.-07.06. Yleinen kurssi
02.09.-06.09. Yleinen kurssi
04.11.-08.11. PAM

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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PAIKALLINEN SOPIMINEN   

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet 
perus- ja jatkokurssit.
Kurssin tavoitteena on tutustua hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätä osaamista paikal-
lisessa sopimisessa.  Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin huomioon ottavaan 
sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen 
kehittämisessä.

Avainsisältöjä:
• paikallinen sopiminen tänä päivänä 
• paikallisen sopimisen edellytykset
• sopimisvaltuudet
• sopimusten tekeminen ja sisältö
• paikallinen sopiminen ja luottamusmiehen rooli
• riittävän valmistautumisen merkitys 
• työaikasopiminen; työaikamallit, työaikapankki.

Kurssiajat
25.03.-28.03. PAM (Tampere)
15.05.-17.05. Yleinen kurssi
04.09.-06.09. Yleinen kurssi
21.10.-24.10. PAM (Tampere)
11.11.-13.11. Yleinen kurssi (Tampere)

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojeluedustajat ja kaikki muut tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneet.
Kurssin tavoitteena on opastaa osallistuja motivoimaan ja ohjaamaan tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämisprosessia työyhteisössä. Osallistuja pystyy hahmotta-
maan, minkälainen on hyvä tasa-arvosuunnitelma ja tasa-arvoinen työpaikka. Lisäksi 
kurssilla käydään yhdenvertaisuuslaki ja sen tärkeimmät pykälät.

Avainsisältöjä:
• Tietoa työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta
 - miehet ja naiset työelämässä
 - ikä, etnisyys ja tasa-arvo
 - syrjintä ja häirintä
• Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki
 - tasa-arvosuunnitelman prosessi: tasa-arvoselvitys,  
  palkkakartoitus, tasa-arvosuunnitelma
 - yhdenvertaisuussuunnitelman prosessi: henkilöstönedustajan rooli 
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä työpaikalla eteenpäin vievät ajattelutavat  

ja työvälineet

Kurssiaika
12.09.-13.09. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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YKSITYISYYDEN SUOJA JA TYÖELÄMÄ  

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat suorittaneet 
perusopinnot, ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville.
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoitaa yksityisyyden suojaan ja henkilötie-
toihin liittyvät asiat käytännössä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. 

Avainsisältöjä:
• EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
• henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja sääntely
• tarpeelliset henkilötiedot; työsuhteen kannalta
• terveydentilatietojen käsittely
• päihdetestaus ja muut henkilötestit
• tekninen valvonta
• tietoverkkojen käyttö ja valvonta, sosiaalinen media
• työpaikan yhteistoiminta ja henkilöstön edustajan rooli tietosuoja-asioissa.

Kurssiajat
13.05.-14.05. Yleinen kurssi

TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSTEET: 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TÄYDENNYSKURSSI   

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat tuntevat työntutkimuksen pelisään-
nöt ja osaavat toimia henkilöstön edustajina työntutkimustilanteissa sekä kehittää 
tuottavuus- ja työntutkimustoimintaa työpaikkatoiminnassa. Kurssin suorittaneet 
osallistujat ovat tutustuneet työntutkimuksen keskeisimpiin käsitteisiin ja menetel-
miin ja osaavat soveltaa niitä käytännössä.
Osallistujat myös osaavat kehittää henkilöstöedustajien ja työnantajan välistä yh-
teistyötä ja sitä kautta parantaa koko työyhteisön toimivuutta ja yhteistä näkemystä 
työpaikan kehittämisessä. 
Kohderyhmä on peruskoulutuksen käyneet luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuu-
tetut sekä yrityksen henkilöstöasioista vastaavat.

Avainsisältöjä:
• luottamushenkilön rooli ja tehtävät työntutkimustilanteissa
• yhteistoiminta työntutkimuksissa
• tutkimuksen tavoitteet, kannattavuus ja tuottavuus 
• työn kuormittavuus ja elpymisajan määrittäminen
• työmenetelmät, ergonomia ja turvallisuus
• kellonaikatutkimukset, erilaiset ajanmittaustavat
• joutuisuus, joutuisuuden määrittäminen, joutuisuuskerroin
• työarvolaskenta ja pelisäännöt laskennassa
• suoritustasot ja palkka.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Työtehoseuran kanssa ja se toteutetaan,  
jos osanottajia on vähintään 10.

Kurssiaika
09.09.-11.09. Yleinen kurssi 

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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YRITYS JA YHTEISÖ MUUTOKSESSA  
– YHTEISTOIMINTATIEDON KURSSI  

Kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaedus-
tajat ja muut henkilöstön edustajat.
Kurssin tavoitteena on kehittää työpaikan yhteistoimintaa muutostilanteissa ja edis-
tää luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia yhteistoiminnassa. Kurssilla kiin-
nitetään huomiota yhteistoimintalain toimimiseen käytännössä ja kuinka työpaikalla 
tulee toimia yhteistoiminnassa työnantajan kanssa muutostilanteissa.

Avainsisältöjä:
• yhteistoiminnan haasteet työpaikalla
• yhteistoimintalain henki ja lain tuomat velvoitteet
• yhteistoiminta muutostilanteessa 
• muutoksen hallinta ja sen kehittäminen työyhteisössä
• luottamushenkilöiden oma toimintamalli
• yhteistoiminnan kehittäminen.

Kurssiajat
02.09.-03.09. Yleinen kurssi

TOIMIVAT JA TERVEELLISET TYÖAJAT

Kurssi on tarkoitettu kaikille työsuojeluedustajille sekä muillekin työaikojen kehittä-
misestä kiinnostuneille.
Kurssin keskeinen teema on työaikojen kuormittavuus ja jaksaminen vuorotyössä 
sekä uusien työaikajärjestelmien kehittäminen terveysnäkökulmaa käyttäen. 
Tavoitteena on kehittää työpaikoille toimivia ja terveellisiä työaikamalleja. Terveet ja 
tuottavat työajat vaikuttavat positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen 
ja työsuorituksiin. Kurssi antaa valmiudet työpaikan työaikamallien kehittämiseen 
sekä ihmiselle että tuotannolle sopivaksi ja antaa samalla hyvät eväät jaksamiseen 
vuorotyössä.

Avainsisältöjä:
• työaikajärjestelmät suhteessa työaikalainsäädäntöön
• työaikojen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen
• vuorotyöntekijän kuormittuminen ja terveyshuolto
• uni ja vireystila vuorotyössä
• jaksaminen ja elämäntavat vuorotyössä
• toimivat työaikamallit
• työaikojen kehittäminen yhteistyössä.

Kurssiajat
04.09.-06.09. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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YRITYSTALOUSKURSSI 

Kurssilla perehdytään yrityksen talousasioihin. Tavoitteena on selvittää yritystoi-
minnan perusteita mm. johtamisen, myynnin ja markkinoinnin sekä laskentatoimen 
näkökulmista sekä opiskella yritystalouden keskeisiä käsitteitä ja tunnuslukuja. Kurssi 
on suunnattu luottamusmiehille ja henkilöille, jotka on valittu edustamaan työnte-
kijöitä yrityksen hallintoon.  

Avainsisältöjä:
• perusasiat yritystaloudesta
• yrityksen tunnusluvut
 - tilinpäätös, verot ja korot
 - rahoitus
• strategia ja toimintasuunnitelma
• markkinointi
• tuotekehitys
• logistiikka
• tuotannon läpivienti.

Kurssiaika
04.09.-06.09. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TYÖHYVINVOINTI 

MINÄ JA TYÖYHTEISÖNI MUUTOKSESSA  
– TYÖPSYKOLOGIAN KURSSI 
 
Kurssi sopii perus- ja jatkokurssit käyneille työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmie-
hille. Koulutus antaa valmiuksia muutostilanteiden kohtaamiselle ja niistä selviyty-
miselle työpaikalla. 

Avainsisältöjä:
• työpsykologian tavoitteet ja määritelmät
• työelämän muutossuunnat – haasteet työhyvinvoinnille 
• hyvinvoinnin yksilöllisyys työelämän muutoksissa
 - työstressi ja yksilölliset selviytymisen keinot työssä
 - itsensä johtaminen
• muutoksessa oleva organisaatio ja työyhteisön toimivuus
 - organisaation rakenne ja toimivuus tuloksellisuuden ja  
  työhyvinvoinnin näkökulmasta
 - yksilö työyhteisön jäsenenä
• muutoksen johtaminen – työhyvinvoinnin edistäminen
 - tunteet työssä 
 - työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 - työn ja työyhteisön kehittäminen.

Kurssiajat
20.03.-22.03. PAPERI (kutsukurssi, Tampere)
06.05.-10.05. Yleinen kurssi
23.10.-25.10. PAPERI (kutsukurssi, Tampere)

HENKILÖSTÖEDUSTAJAN OMA  HYVINVOINTI  
JA JAKSAMINEN (2 x 2 päivää)
Kohderyhmä
Kaikki henkilöstön edustajat

Tavoite
Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa paineen- ja epävarmuudensietokykyä, yh-
teistyötaitoja sekä omaan toimintaan liittyviä ajattelu- ja tunnetaitoja. Tavoitteena 
on oppia tarkastelemaan monitahoisesti oman hyvinvoinnin edellytyksiä ja saada 
valmiuksia kehittää omaa jaksamista. 
Kurssi koostuu kahdesta jaksosta. Väliajalla tehdään välitehtävä, jota työstetään 
toisella jaksolla. 

Avainsisältöjä:
• omien voimavarojen tunnistaminen
• luovuus voimien lähteenä
• psykososiaaliset kuormitustekijät
• uni, palautuminen ja rentoutuminen
• liikunta ja ravinto.

Kurssiajat
13.05.-14.05. Yleinen kurssi 1. jakso
09.09.-10.09. Yleinen kurssi 2. jakso

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TYÖ JA HENKINEN HYVINVOINTI

Kohderyhmänä ovat työsuojelun ja luottamusmiesten perus- ja jatkokurssit käyneet.
Mitä kaikkea luottamustehtävissä kohtaa? Mihin kaikkeen pitää venyä ja kuinka jaksaa 
itse? Kurssilta saat valmiuksia edistää henkistä hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä 
työtä, työyhteisöä ja työoloja työsuojelun ja yhteistoiminnan keinoin. Oman jaksa-
misen kulmakivet löytyvät tekemisen kautta. Otathan mukaan myös sisäliikuntaan 
sopivat vaatteet!

Avainsisältöjä:
• henkisen hyvinvoinnin edellytykset työssä
• voimavarat ja jaksaminen
• hyvä vuorovaikutus työyhteisössä
• päihteet ja hoitoonohjaus
• ratkaisukeskeinen lähestymistapa ongelmiin
• ravinnon ja liikunnan merkitys henkiselle jaksamiselle.

Kurssiajat
02.09.-06.09. Yleinen kurssi
07.10.-11.10. SEL

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TYÖHYVINVOINTIKORTTIKOULUTUS   

Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on saada aikaan työhyvinvointia edis-
täviä prosesseja työpaikalla ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutus keskittyy 
työhyvinvoinnin perusasioihin ja käsittelee työpaikan eri toimijoiden rooleja ja vas-
tuita työhyvinvoinnin edistämisessä.
Koulutus on suunnattu kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnos-
tuneille: esimiehille, työntekijöille, henkilöstöhallinnolle, luottamusmiehille sekä 
työsuojeluedustajille.
Kurssi järjestäminen onnistuu tilauksesta joko Kiljavalla tai alueella.

Tarkemmat tiedot ammatillisesta koulutuksesta löytyvät Kiljavan opiston  
nettisivuilta www.kio.fi, yläpalkista kohdasta ammatillinen koulutus.
 
Tiedustelut:  
Pauliina Saarinen 
pauliina.saarinen@kio.fi 
puh. 09 276 2778

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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JÄRJESTÖAKTIIVIN OSAAMINEN
Ammattiyhdistysliikkeessä luja järjestöllinen perusta takaa sen, että liike kasvaa ja 
kehittyy tulevaisuudessakin. Tämän toteuttaja, jokainen järjestötoimija, tarvitsee 
monipuolisia tietoja ja taitoja, mutta kaikki lähtee omasta kiinnostuksesta ja halusta 
toimia yhteisen liikkeen joukoissa. Sosiaaliset, hallinnolliset, viestinnälliset, talou-
delliset, yhteiskunnalliset ja työpaikkatoiminnan kehittämiseen liittyvät valmiudet 
kertyvät kokemuksen myötä. Johtajuuden ottaminen, ongelmanratkaisu ja asiaosaa-
misen syventämien ovat myös yhdessä tekemistä. Järjestöaktiivi on liikkeen edustaja 
ja eteenpäin viejä muiden luottamushenkilöiden tavoin.

Elämäntilanteet, kiinnostuksen kohteet ja suunnitelmat vaihtelevat. Järjestö- ja vä-
linekurssit sopivat jokaiselle itsensä ja paikallistoiminnan kehittäjälle. Kursseista on 
iloa ja hyötyä sekä luottamustehtävien hoidolle ja johtajuuden kehittämiselle että 
omalle kehitykselle ja oppimiselle. 

Luottamusmies- ja työsuojelukoulutuksesta järjestökurssit erottaa taloudellinen 
tukijärjestelmä. Ansionmenetystä ja työnantajan maksuosuuksia koulutukseen ei 
pääsääntöisesti saa, mutta ammattijärjestöt ja -liitot tukevat yleisesti ottaen varsin 
joustavasti jäsentensä osallistumista kursseille. Tämä on merkittävä kädenojennus 
itseään ja paikallistoimintaa kehittävälle liiton jäsenelle. Useimmissa tapauksissa 
pelkkä yhteydenotto liiton koulutusasioita hoitaville ja ilmoittautuminen kiinnosta-
valle kurssille riittävät. 

 
PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERIKURSSI 
 
Kurssin kohderyhmänä ovat yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit. Tämä sisältää 
sekä ammattiosastot että niiden alaosastot (työhuonekunnat, jaostot yms.). Kurssille 
voi osallistua myös muu yhdistysjohto.

Kurssi tukee perusjärjestötoiminnan kehittämistä. Kurssi alkaa yhdistysten oikeudel-
liseen asemaan tutustumisella, jonka jälkeen käydään läpi mm. kokoustoimintaa, 
viestintää, toiminnan suunnittelua ja kokousasiakirjoja. Kurssilla tutustutaan myös 
järjestöjohtamisen periaatteisiin. Lisäksi tehdään erilaisia harjoituksia, jotka lisäävät 
mm. esiintymisvarmuutta. 

Avainsisältöjä:
• yhdistyksen (ammattiosaston) oikeudellinen asema ja päätöksenteko
• kokoustoiminta: erilaiset kokoukset, kokousvirkailijoiden tehtävät, kokouksen 

valmistelu ja kulku, äänestykset ja vaalit
• kokousasiakirjat: kutsut, asialistat, pöytäkirjat ym.
• kokoustoiminnan kehittäminen
• toiminnan kehittäminen ja suunnittelu, toiminta-alueet, tavoitteet, toiminta- ja 

taloussuunnitelma
• puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen.

Kurssiajat
06.05.-10.05. Yleinen kurssi
23.09.-27.09. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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NEUVOTTELUTAIDON KURSSI   

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka työssään tai 
luottamustehtävässään ovat käyneet tai tulevat käymään neuvotteluja ja keskusteluja 
työpaikalla esiin tulevien kysymysten ratkaisemiseksi. Kurssi soveltuu myös muille 
aiheesta kiinnostuneille.
Kurssin tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia erityisesti työyhteisössä käytä-
viin neuvottelu- ja keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. Lisäksi kurssilla käydään 
läpi keskustelun saattamiseen tavoiteltuun tai yhteisesti sovittavaan tulokseen.  Kurssi 
antaa myös valmiuksia erilaisten neuvottelijoiden ja keskustelijoiden kohtaamiseen 
vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.  

Avainsisältöjä:
• neuvottelu prosessina
• oman työpaikan ja yleisen tilanteen seuranta ja tunnistaminen
• valmistautuminen neuvottelutilanteisiin 
• tavoitteen asettaminen 
• päätöksentekotapoja  
• päätösten kirjaaminen
• erimielisyysmuistiot, pöytäkirjat
• neuvottelun jatkotoimet
• kehittyminen neuvottelijana
• neuvottelijan viestintätaidot ja -tyylit, neuvottelukieli
• ristiriitojen käsittely neuvotteluissa. 

Kurssiaika
09.09.-13.09. Yleinen kurssi

TALOUDENHOITAJIEN PERUSKURSSI  

Kurssi on tarkoitettu ammattiosaston taloudenhoitajille, toiminnantarkastajille, hal-
lituksen jäsenille ja muille järjestökirjanpidosta kiinnostuneille. Tavoitteena on antaa 
kurssilaiselle perusvalmiudet ammattiosaston kirjanpidon hoitoon.

Avainsisältöjä:
• johdanto järjestötalouteen ja päätöksentekoon yhdistyksissä
• tositemateriaalille asetetut vaatimukset
• peruskirjaukset tileille
• avustavat päätösviennit
• tilinpäätöksen teko (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)
• tase-erittelyt ja kalustoluettelo
• tilinpäätöksen käsittely yhdistyksessä
• ammattiosaston maksamat palkkiot ja kulukorvaukset
• lyhyt johdanto toiminnantarkastukseen.
 
Peruskurssilla tehdään harjoituksia teoriajakson yhteydessä. Lopuksi tehdään yksi 
täysimittainen manuaalinen kirjanpitoharjoitus.

Kurssiaika
04.02.-08.02. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TALOUDENHOITAJIEN TÄYDENNYSKURSSI    

Kohderyhmänä ovat ammattiosaston kokeneet taloudenhoitajat. Tavoitteena on 
päivittää taloudenhoitajien tiedot, paneutua taloudenhoidon erityiskysymyksiin sekä 
opetella täyttämään ammattiosaston veroilmoitus.  Kurssille ilmoittautuneet voivat 
lähettää kysymyksiä sekä toivomuksia käsiteltävistä asioista kouluttajalle.

Avainsisältöjä:
• yhdistysten taloushallinnon viimeaikaiset muutokset
• tilinpäätöksen avustavien päätösvientien kertaus ja kirjanpidon ongelmaklinikka  
• tarvitseeko ammattiosasto talousohjesäännön ja jos tarvitsee, niin millaisen?
• toiminnan ja talouden suunnittelu
• ammattiosaston maksamat palkkiot ja kulukorvaukset
• ammattiosaston verotus ja veroilmoituksen täyttö
• ammattiosaston toiminnantarkastus.

Kurssiaika
09.09.-11.09. Yleinen kurssi

JOHDATUS YRITYSTALOUTEEN
Kohderyhmänä ovat varsinkin ne henkilöstönedustajat, jotka on valittu edusta-
maan työntekijöitä yrityksen hallintoon. Kurssille ovat tervetulleita myös kaikki 
muut henkilöstön edustajat, jotka ovat kiinnostuneet talousasioista. Kurssin 
tavoitteena on selventää yritystalouden perusteiden ymmärtämistä ja oman 
organisaation talouslukujen lukutaitoa.

Avainsisältöjä:
• mitä yritystoiminta ja taloudenpito ovat
• yritystalouden perustermit
• yritystalouden vuosikalenteri
• henkilöstönedustajan rooli kehittäjänä.

Kurssiaika
24.09.-25.09. PAM

AMMATTIOSASTON TILIN/TOIMINNANTARKASTAJIEN KURSSI 

Kurssi sopii ammattiosaston toiminnantarkastajille, taloudenhoitajille, hallituksen 
jäsenille sekä muille yhdistyksen taloushallinnosta kiinnostuneille. Kurssilta saat 
perustiedot yhdistyksen toiminnantarkastuksen sisällöstä.

Avainsisältöjä:
• johdanto yhdistystalouteen (yleinen päätöksentekomalli ja toimintaprosessin 

kuvaus), yhdistyslaki ja ammattiosaston säännöt
• tositemateriaalille asetetut vaatimukset
• tilinpäätöksen yleiset periaatteet, jaksotukset, tuloslaskelma ja tase sekä 

tilinpäätöksen käsittely ja kirjanpitomateriaalin säilytys
• palkkiot ja kulukorvaukset
• yhdistyslaki ja käytännön toiminnantarkastus (nämä ainakin on tarkastettava)
• osanottajien tarkastusongelmia.

Kurssiaika
11.03.-13.03. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.

Yhteystiedot ja ajo-ohjeet AlkuunVoionmaan koulutuskeskus Kokous-, koulutus- ja virkistyspalvelut
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VÄLINEOSAAMINEN
Millaisia taitoja, tietoja, osaamista ja rohkeutta tuottavaa kurssitarjontaa vielä puuttuu 
valikoimista? Välinekurssit täydentävät eri toimijoiden perus- ja täydennyskursseja ja 
ovat tärkeitä jokaisen aktiivin työkaluvalikoimassa. Kursseilta saakin vahvistusta usei-
den osa-alueiden osaamiselle. 
Välinekursseille tullaan järjestökurssien tapaan oman ammattiosaston tai -liiton tuella. 

. 

 
HAASTAVAT VUOROVAIKUTUSTILANTEET  
 
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia työyhteisöjen hankalien vuorovaikutustilan-
teiden kohtaamiseen ratkaisukeskeisessä hengessä. 
Kohderyhmä on luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut työyhteisön 
vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet ay-aktiivit.

Avainsisältöjä:
• yhteisön roolien, ryhmien, ristiriitojen ja niiden ratkaisujen tutkiminen 

työhyvinvoinnin kehittämisen valossa
• itsetuntemus onnistuneen kohtaamisen taustavoimana
• dialogisuus ja jämäkkyys viestinnässä
• palautteen antaminen ja saaminen.
 
Teemoja käsitellään sekä luennoin että toiminnallisesti ryhmä- ja yksilöharjoituksin.

Kurssiajat
01.04.-03.04. PAPERI (Tampere)
01.04.-03.04. SEL (Tampere)

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TV- JA RADIOESIINTYMINEN
 
Kurssin kohderyhmänä ovat erityisesti ne ammattiosaston ja työpaikan henkilöt, 
jotka joutuvat antamaan haastatteluja. Miten vastata oikein haastattelijan tekemään 
kysymykseen? Entä miten toimia, jos haastattelijan kysymys ylittää sovitun rajan? 
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia tältä kurssilta!

Avainsisältöjä:
Median toiminta 
• miten media toimii? 
• miten media seuraa yhteiskuntaa? 
Yhteydenpito toimittajiin 
• erilaiset haastattelutilanteet 
• haastatteluharjoituksia 

Kurssiajat
09.05.-10.05. PAPERI (kutsukurssi, Tampere)
03.10.-04.10. PAPERI (kutsukurssi, Tampere)

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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TIETOKONEESTA ILO JA HYÖTY

Kurssilla opimme tietotekniikan perusteet kuten kansioiden teon, tiedoston tallenta-
misen sekä uudelleen tallentamisen uudella nimellä uuteen paikkaa. Opettelemme 
myös eri tiedostomuodot ja niiden merkityksen, ja tutustumme näppäimistöön sekä 
hiiren oikeanoppiseen käyttöön.
Muokkaamme tietokoneen asetuksia ja katsomme, miten tiedot varmuuskopioidaan 
säännöllisesti ja automaattisesti. Käymme läpi myös Suomen asiakirjastandardia ja 
opettelemme sen helpon ja oikeaoppisen käytön Word-tekstinkäsittelyohjelmalla.  
Harjoittelemme lisäämään asiakirjaan itse otettu ja ohjelmalla paranneltu kuva.
Budjetointi tehdään taulukkolaskentaohjelmalla, joka perusteineen tulee näin tutuk-
si. Internetin tehokkaat hakupalvelut tulevat tutuksi, ja paneudumme turvalliseen 
netin käyttöön ja netissä olevien uhkien tunnistamiseen.  Käymme läpi sähköpostin 
monipuoliset ominaisuudet sekä turva-asetukset, ja lähetämme erilaisia liitetiedos-
toja sähköpostilla.

Kurssiaika
14.05.-16.05. Yleinen kurssi

TEE HELPOSTI DIAESITYS

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat opetuksessa tai muissa tehtävissä diaesityk-
siä. Kurssin jälkeen osanottaja osaa koostaa näyttävän diaesityksen Wordilla tuote-
tusta aineistosta ja osaa käyttää Excelin grafiikkaa apuna kuvaavien esitysten teke-
miseen. Lisäksi hän hallitsee digitaalisen kuvan muokkaamisen sopivan kokoiseksi 
PowerPointiin liitettäväksi.

Avainsisältöjä
• esityksen jäsentely ja sujuva esitystekniikka
• dataprojektori ja kannettava tietokone
• tietokoneen näyttö yleisöllä – muistiinpanosivut itsellä 

Kurssiaika
11.09.-12.09. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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ATK-KIRJANPIDON KURSSI YHDISTYKSILLE – NETTI-TASERI-OHJELMA

Netti-Taseri on yhdistyksille kehitetty nykyaikainen kirjanpito-ohjelma ja -palvelu 
yhdistyksille.
Kirjanpito-ohjelmiston varmuuskopioinnista huolehditaan automaattisesti päivittäin 
ja käytössä on aina ajan tasalla oleva ohjelmisto. Ohjelmaan pääsee eri paikoista, 
vaikka yhdistyksen kokouksessa, tarkistamaan tämän hetken tilanteen. 
Tositteiden kirjaaminen on sujuvaa. Ne voidaan lajitella tositelajeittain ja viennit 
kirjata tarvittaessa kustannuspaikoittain. Tositelajit ja kustannuspaikat ovat vapaa-
ehtoisia käyttää.
Tilikartta on vapaasti muokattavissa yhdistyksen toimintaa ja laajuutta vastaavaksi.
Budjetti voidaan tehdä vuosi- tai kuukausitasolla sekä tarvittaessa kustannuspaikoit-
tain eroteltuna. Budjettiin saa könttäsumman sijaan eroteltua isoimmat menoerät 
selitteineen seurannan helpottamiseksi. Netti-Taserista on helposti tulostettavissa kirjanpidon päivä- ja pääkirja sekä tilikar-

tan perusteella tuloslaskelma ja tase nappia painamalla. Tulosteet saa tallennettua 
suoraan ohjelmasta pdf ja Excel-tiedostoina.
Kurssilla käymme läpi ns. demo-ympäristöä eikä se aiheuta kustannuksia. Jos havaitset 
Netti-Taserin yhdistykselle sopivaksi työkaluksi, voit rekisteröidä maksullisen version.
Netti-Taseri on kuukausimaksullinen palvelu, jonka hinta vuosilaskutuksella on 7 € / kk 
 (84 € / vuosi) / yhdistys. Hinta sisältää arvonlisäveron 24%.
Saat apua ohjelmiston käytössä edullisesti, sillä kuukausimaksuun sisältyy ohjelmis-
ton käyttötuki sähköpostitse.
Tarvitset Netti-Taserin käyttöön Internet yhteydellä ja Windows 10, 8, 7 tai Vista 
-käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen.

Kurssiajat
07.05.-09.05. Yleinen kurssi
03.09.-05.09. Yleinen kurssi

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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SAK:N KEHITTÄMISKESKUS – HENKILÖSTÖKOULUTUS
SAK:n Kehittämiskeskus tarjoaa ammattiliitoille ja työttömyyskassoille henkilöstön 
ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. 
Vuotuinen henkilöstökoulutustarjontamme esitellään koulutusesitteessä Kiljavan 
opiston kotisivuilla www.kio.fi.
SAK:n Kehittämiskeskukselta voit tilata liittohallinnon koulutusta. Olemme suunni-
telleet ja toteuttaneet sekä hallituksen että valtuuston liittokohtaisia koulutuksia. 
Työyhteisöissä tapahtuu nopeassa tahdissa muutoksia, joihin luottamushenkilöt 
joutuvat reagoimaan. Usein jopa oma jaksaminen on koetuksella kaikkien moninais-
ten asioiden kanssa. Tällaisissa tilanteissa työnohjaus on oivallinen paikka purkaa ja 
jäsentää asioita toisten kanssa. Meiltä voit tilata työnohjausta luottamushenkilö-
ryhmälle ja/tai itsellesi. 
 
Lisätiedot:  
koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo 
mervi.ylitalo@kio.fi 
puh. 050 464 5446.

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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KORTTIKOULUTUKSET

Tarkemmat tiedot korttikoulutuksista löytyvät Kiljavan opiston nettisivuilta  
www.kio.fi, yläpalkkista kohta ammatillinen koulutus.

TYÖHYVINVOINTIKORTTI  
Työhyvinvointikorttikoulutuksen tavoitteena on saada aikaan työhyvinvointia edis-
täviä prosesseja työpaikalla ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. Koulutus keskittyy 
työhyvinvoinnin perusasioihin ja käsittelee työpaikan eri toimijoiden rooleja ja vas-
tuita työhyvinvoinnin edistämisessä.
Koulutus on suunnattu kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnos-
tuneille: esimiehille, työntekijöille, henkilöstöhallinnolle, luottamusmiehille sekä 
työsuojeluedustajille.

Tiedustelut: Simo Jästerberg, simo.jasterberg@kio.fi tai  
Pauliina Saarinen, pauliina.saarinen@kio.fi, puh. 09 276 2778

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS (1 päivä)
Työturvallisuuskorttikurssi on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla työsken-
televille työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille.
Kurssin suorittaneella on
• perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen
• perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen
• tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä 

työpaikalla.

Tiedustelut:  
Tapio Ala-Kokko, puh. 050 499 4703 tai  
Pauliina Saarinen, pauliina.saarinen@kio.fi, puh. 09 276 2778 
 

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTTAJIEN  
TÄYDENNYSKOULUTUS (1 päivä)
Kurssiajat: 
24.01. Yleinen kurssi
10.10. Yleinen kurssi

Katso lisäpäivät tyoturvallisuuskortti.fi -sivustolta.
Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka toimivat työturvallisuuskorttikouluttajina ja joi-
den kouluttajaoikeuden ovat umpeutumassa.
Tavoitteena on, että osallistuja hankkii jatkopätevyyden toimia kurssinjohtajana ja oi-
keuden järjestää työturvallisuuskorttikoulutuksia. Osallistuja sisäistää kouluttajan roolin 
ja kouluttajana toimimisen sekä materiaalin käytön suhteessa oppimistavoitteisiin.
Pätevöityminen: Koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut pätevöityy uudelleen työ-
turvallisuuskorttikoulutuksien kurssinjohtajaksi.
Tiedustelut:  
Simo Jästerberg, puh. 09 276 2724 / 050 414 0974 tai  
Pauliina Saarinen, pauliina.saarinen@kio.fi, puh. 09 276 2778

MATKAILUALAN TURVALLISUUSPASSI
Matupan päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennal-
taehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. 

Turvallisuuspassikoulutus sopii hyvin kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, lii-
kunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toi-
miville. Lisätietoja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin sivuilta www.spek.fi.
 
Tiedustelut:  
Pauliina Saarinen, pauliina.saarinen@kio.fi, puh. 09 276 2778

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.

Yhteystiedot ja ajo-ohjeet AlkuunVoionmaan koulutuskeskus Kokous-, koulutus- ja virkistyspalvelut

KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2019

www.kio.fi
mailto:simo.jasterberg%40kio.fi?subject=
mailto:pauliina.saarinen%40kio.fi?subject=
mailto:pauliina.saarinen%40kio.fi?subject=
http://tyoturvallisuuskortti.fi
mailto:pauliina.saarinen%40kio.fi?subject=
http://www.spek.fi
mailto:pauliina.saarinen%40kio.fi?subject=


SENIORIKURSSIT

Senioriliikunta 
Järjestämme kursseja tilauksesta. Ohjelma voi sisältää esim. rentoutusta, venyt-
telyä, kevyttä liikuntaa, ulkoilua ja hyödyllistä tietoa liikkumisesta. Lisäksi voidaan 
ottaa mukaan myös esim. tietokoneella/mobiililaitteella tehtävien pankkiasioiden 
opettelua, harjoitella Internetin ja sosiaalisen median käyttöä ym. 
Ryhmät pyytäkää tarjous, niin rakennetaan teille sopiva kurssiohjelma!

Tiedustelut:  
Kiljavan opisto, puh. 09 276 251, kiljava_opisto@kio.fi

AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
Tarkemmat tiedot ammatillisesta lisäkoulutuksesta löytyvät  
Kiljavan opiston nettisivuilta www.kio.fi.

Talonrakennusalan ammattitutkinto 
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto  
Maarakennusalan ammattitutkinto 
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto  
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Palokatkoasentajien henkilösertifiointikoulutus  
Rakennusmittauksen opinnot, 7 kk 
Rakennusmittauksen peruskurssi, 3 pv  
Maarakennusmittaus, 3 pv  
Työturvallisuuskorttikouluttajat, täydennyskoulutus    
Työturvallisuuskorttikoulutus
Työhyvinvointikortti
Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-oppaan osaamisala 
Matkailualan turvallisuuspassi
Matkailupalveluiden ammattitutkinto  
Media-alan ammattitutkinto – audiovisuaalisen viestinnän osaamisala ja valoku-
vauksen osaamisala

Lisätiedot:  
koulutuskoordinaattori Pauliina Saarinen  
pauliina.saarinen@kio.fi 
puh. 09 276 2778

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry

YLEINEN  
Kaikille tarkoitettu 

▶ Alkuun

Kiljavan opisto on  
edunvalvontaan ja  
työelämän kehittämiseen  
erikoistunut opisto.
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VOIONMAAN KOULUTUSKESKUS 
Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee TietoPinni-rakennuksessa Tampereen yliopiston 
pääkampuksella. 
Voionmaalla voi opiskella media-alaa ja viestintää sekä kasvatustieteitä, psykologiaa 
ja valtio-oppia lukuvuoden mittaisilla kansanopistolinjoilla. 
Koulutuksiin ei vaadita aikaisempaa työkokemusta tai alan opintoja. Uudet koulu-
tukset alkavat syksyllä, haku tapahtuu kevään ja kesän aikana. Pääsyvaatimuksena 
on 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. 

KANSANOPISTOLINJAT 

• Elokuva- ja tv-koulutus (ETV)  
• Dokumenttikoulutus
• Journalistikoulutus
• Kasvatustiede
• Käsikirjoittaminen
• Näyttelijäkoulutus
• Psykologia
• Valokuvauskoulutus
• Valtio-oppi

AMMATTITUTKINNOT 

Järjestämme media-alan ammattitutkinnon tutkintokoulutusta audiovisuaalisen 
viestinnän sekä valokuvauksen osaamisaloilla. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman 
koulutusta osallistumalla tutkinnon näyttötilaisuuksiin. Ammattitutkinnot on tarkoi-
tettu alan perustiedot ja -taidot hallitseville. 

Lisätiedot: www.voio.fi tai  
koulutussuunnittelija Mervi Ylitalo  
puh. 050 464 5446 tai info@voio.fi.

▶ Sisältö aihepiireittäin

▶ Kurssit aakkosjärjestyksessä

▶ Kun haluat ay-kurssille

▶ Hakeminen kurssille

Liittolyhenteet
AKT 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

PAM 
Palvelualojen ammattiliitto ry

PAPERI 
Paperiliitto ry

SEL 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry

SMU/ FSU  
Suomen Merimies-Unioni ry /  
Finlands Sjömans-Union rf

SÄHKÖ 
Sähköalojen ammattiliitto ry
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MEDIA-ALAN AMMATTITUTKINTO

• audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
• valokuvauksen osaamisala

Elokuva- ja tv-koulutuksessa, ETV:llä opiskellaan perinteistä elokuva- ja tv-työtä. 
Kuvaajan, äänittäjän, leikkaajan, ohjaajan ja tuottajan työstä kiinnostuneille.

Dokumenttikoulutuksessa opiskellaan dokumenttielokuvaa, tv-dokumenttia, valo-
kuvausta ja tuottamista.

Käsikirjoittamiskoulutuksen sisällössä painottuvat fiktiivisen ja dokumentaarisen 
elokuvan käsikirjoittaminen ja tilaajalähtöisen av-mediatuotteen sisällön suunnitte-
lu. Av-alan kansanopistokoulutuksen jälkeen voi hakeutua suorittamaan media-alan 
ammattitutkintoa. 

Näyttelijäkoulutus keskittyy nimensä mukaan näyttelemisen ja ilmaisun opiskeluun. 
Mukana on lavateatteria, improvisaatiota, puheilmaisua ja kameranäyttelemistä.  

Valokuvauskoulutukseen kuuluvat digikuvaus, kuvankäsittely ja tulostus, studioku-
vaus ja -valaisu sekä valokuvan historia. Ammattivalokuvaajat perehdyttävät opiske-
lijoita kuvajournalismiin, kuvailmaisuun, liikkuvaan kuvaan ja taide- sekä miljöökuva-
ukseen. Kansanopistolinjan jälkeen opintoja voi hakeutua suorittamaan media-alan 
ammattitutkintoon. 

Journalistikoulutuksessa opiskellaan journalistisen työn perusteita ja keskeisiä osaa-
misalueita: nettijulkaisuja, uutistyötä, kuva- ja videojournalismia sekä radiotyös-
kentelyn perusteita. Opintoja voi painottaa joko kirjoittavan toimittajan tai radio- ja 
tv-toimittajan opintoihin. Koulutukseen sisältyvät journalistiikan ja viestinnän pe-
rusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. 

Psykologian koulutuslinja antaa valmiudet psykologisen tiedon ja taidon kartutta-
miseen sekä antaa valmiuksia pääsykokeeseen. Koulutus sisältää psykologian perus-
opinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti 
sekä 15 op tilastotieteestä.  

Kasvatustieteen koulutuslinja auttaa ymmärtämään ihmisen elämänikäisen kasvun 
mahdollisuuksia ja antaa valmiuksia pääsykokeeseen. Opiskelija suorittaa kasvatus-
tieteen perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten 
mukaisesti sekä aineopintoja (10 op). 

Valtio-opin koulutuslinjalla suoritetaan politiikan tutkimuksen perusopinnot, 25 
opintopistettä, Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.  
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KOKOUS-, KOULUTUS- JA VIRKISTYSPALVELUT

KILJAVANRANTA  
monipuolinen kokous-, koulutus- ja virkistymispaikka Nurmijärvellä
 
Kiljavanranta sijaitsee upean luonnon keskellä Nurmijärven Kiljavalla. Matkaa Hel-
singistä on alle tunnin verran ja Helsinki-Vantaan lentoasemalta vain puolisen tuntia. 
Ilmaisella parkkialueella on runsaasti tilaa autoille ja busseille. Kiljavanrantaan on 
mahdollista tulla myös julkisilla liikennevälineillä.
Me Kiljavanrannassa tarjoamme asiakkaillemme huolellisesti suunniteltuja ja to-
teutettuja kokous-, majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluja. Monipuoliset tilat, 
puhdasvetinen Sääksjärvi sekä luonnonkaunis mäntynummi luovat otolliset puitteet 
onnistuneen tilaisuuden järjestämiselle.
Kiljavanrannassa on useita valoisia kokous-, koulutus- ja ryhmätyötiloja. Isompia 
tilaisuuksia voidaan järjestää 120-paikkaisessa auditoriossamme tai liikuntahallissam-
me, joka muuntuu jopa 350 hengen seminaaritilaksi tai messuhalliksi. Kokoustiloihin 
järjestämme perustekniikan lisäksi lisävarustusta asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Majoitushuoneita Kiljavanrannassa on runsaasti.  Valtaosa huoneistamme on kahden 
hengen huoneita. Kaikissa huoneissa on oma wc ja suihku sekä TV. Sviiteissämme on 
myös pieni keittiönurkkaus sekä oma terassi. Huoneistamme avautuu kaunis näköala 
järvelle tai ympäröivään luontoon. 
Majoituksen hintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen. Ruokasalissa on mahdollista 
nauttia aamiaisen lisäksi lounasta sekä päivällistä noutopöydästä. Keittiömme val-
mistaa tilauksesta ryhmille herkullisia iltapaloja sekä juhlavampia illallisia. Ruokasa-
limme soveltuu mainiosti myös muun muassa yritysjuhlien, pikkujoulujen ja häiden 
viettoon. Pienemmän seurueen juhlat järjestämme viihtyisässä Visiitti-kabinetissa.
Kiljavanranta toimii samassa kiinteistössä Kiljavan opiston kanssa, joten kokouksiin 
ja koulutuksiin pystyy tarvittaessa yhdistämään Kiljavan opiston koulutuspalveluja 
esimerkiksi tiimivalmennukseen ja työssä jaksamiseen liittyen. Vaihtelua kokouspäi-

vään saa liikunnallisella ja elämyksellisellä ohjelmalla, joita yhteistyökumppanimme 
järjestävät niin sisällä kuin ulkonakin.  Uima-altaamme sekä iso liikuntahallimme mah-
dollistavat monenlaiset ohjatut tai omaehtoiset liikunnalliset aktiviteetit sisätiloissa. 
Ulkona on mahdollista pelata esimerkiksi tennistä tai kokeilla vaikkapa frisbee-golfia. 
Myös Nurmijärven kunnan ulkoilureitit kulkevat nurkaltamme.
Kokouksen jälkeen on mukavaa jatkaa illanviettoa aulabaarissamme tai saunoen. 
Sekä sisä- että rantasaunalla on viihtyisä takkahuone. Saunoille on mahdollista tilata 
myös huikopalaa ja ravintola- ja illanviettotiloissamme on täydet anniskeluoikeudet. 
Rantasaunan löylyt ja pulahdus Sääksjärveen ovat nautintoja, jotka Kiljavanrannassa 
vieraillessa täytyy kokea - vuodenajasta riippumatta.
Kiljavanranta toivottaa tervetulleiksi erikokoiset ryhmät sekä yksittäiset työ- ja va-
paa-ajan matkailijatkin!

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu puh. 09 276 2705 
sähköposti kiljavanranta@kiljavanranta.fi 
www.kiljavanranta.fi
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 Tarvitsen majoituksen 

kurssia edeltäväksi yöksi

Liitto sitoutuu maksamaan

Kurssimaksun

Kurssimaksun vähennettynä
työnantajan osuudella

Kurssimateriaalin

Matkakulut

Vapaan antaminen siirtyy _____ / _____

Kurssiaika Kurssipaikka

Kurssin nimi Kurssin järjestää

Henkilötunnus Liitto Ammattiosasto (nro)

Sukunimi Etunimet, alleviivaa kutsumanimi

Lähiosoite Puhelin työ Koti- tai matkapuhelin

Postinumero- ja toimipaikka Sähköpostiosoite

Ammatti

Hakemuksen perusteena olevat luotamustehtävät

Aikaisemmat ay-kurssit / muu tiedotus kurssin järjestäjälle

Erikoisruokavalio

Päiväys ja hakijan allekirjoitus

_________/ _________  20________    _______________________________________________________________________________________________

Työnantajan nimi ja hakijan työpaikka (painokirjaimin)

Työnantajan osoite (Myös laskutusosoite, jos se on eri)

Postinumero ja -toimipaikka Puhelin

Sopimusala Sähköpostiosoite

Opintovapaa myönnetään ajalle ______/ ______ - ______/ ______          ______/ ______ - ______/ ______

Työnantaja maksaa: Ansionmenetyskorvauksen Kurssikustannukset

 Ateriakorvauksen Ei maksa korvauksia

 1 hh

Epäämisen tai siirron syy

Päiväys ja työnantajan allekirjoitus

_________/ _________  20________    _____________________________________________________

Nimen selvennys

Osasto maksaa 
kurssin

Nimi ja Laskutusosoite

Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka

Päiväys ja osaston edustajan allekirjoitus

_________/ _________  20________    _____________________________________________________

Nimen selvennys

Liiton tiedonantoja kurssin toteuttajalle

Päiväys ja liiton edustajan allekirjoitus

_________/ _________  20________    __________________________________________________________________________________________________

AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN KURSSIHAKEMUS
OPINTOVAPAA- JA OPINTOTUKIHAKEMUS

 Katso ohjeet lomakkeen kääntöpuolelta!

2

HAKIJA 
TÄYTTÄÄ

3

TYÖNANTAJA 
TÄYTTÄÄ

Katso
ohje 

kääntö-
puolelta!

4

AMMATTI-
OSASTO 
TÄYTTÄÄ

5

LIITTO 
TÄYTTÄÄ

1

KURSSIN 
TIEDOT

Olen eläkkeellä

Sairauslomalla

Työtön

Menetän kurssin aikana
 palkkani ___ päivältä

Toimitan todisteen ansion-
menetyksestä erikseen

Kurssipäivärahan

Kurssistipendin

Muun opintoapurahan

Majoitun

En majoitu

Saapunut liittoon Saapunut kurssin toteuttajalle

Hakemuksen tulee olla liitossa viimeistään neljä (4) viikkoa ja kurssin toteuttajalla kolme (3) viikkoa ennen kurssin alkamista.

_________/ _________  20________ _________/ _________  20________

KURSSIN TOTEUTTAJALLE

MALLI 
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Perttula
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Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto Up-to-Point Oy
Kuvat: Kaverinen Oy, Manuel Iallonardi, Ari-Pekka Lundén ja Kiljavan opiston ja Voionmaan koulutus- 
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KILJAVAN OPISTO
Osoite Kotorannantie 49, 05250 Kiljava
Puhelin 09 276 251 vaihde
S-posti kiljavan_opisto@kio.fi
  www.kio.fi

HOTELLI KILJAVANRANTA
myyntipalvelu puh. 09 276 2705
kiljavanranta@kiljavanranta.fi
www.kiljavanranta.fi

VOIONMAAN KOULUTUSKESKUS  
Osoite TietoPinni, Kanslerinrinne 1
 33100 Tampere
Puhelin 03 3142 2900
 www.voio.fi

Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee Tampereen 
yliopiston pääkampuksella. 

Kiljavan opiston ja Tampereen TietoPinnin lisäksi järjestämme koulutusta lisäksi Helsingissä, Oulussa 
ja Kuopiossa.

KILJAVA-OPASTE 
Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle 
pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä (22 km).

Tarkemmat ajo-ohjeet ja kartta löytyvät opiston kotisivuiltamme osoitteesta www.kio.fi.
Käytännön asioissa sinua neuvovat kurssisihteerimme. Opiston puhelinvaihde 09 276 251 on avoinna 
maanantaista torstaihin klo 8 – 16 ja perjantaisin klo 8 – 15.
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